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A Barátaim! Kannibálok!, az Öljük meg Józsit!,
valamint A hattyú halála avagy: A hosszú
széklet című színpadi művek szerzője, Sultz
Sándor színmű- (és műsorfüzet-) író szelidülni
látszik. Legalábbis, ami életünk
szimbolikusságukban is profán aktusainak -
úgy, mint a székelésnek vagy a halálnak -
korábbi opuszaiban történt lelkiismeretes
föltérképezését illeti. Az Egerben bemutatott És
a hősök hazatérnek című, legújabb darabja,
minden benne foglalt faluhelyi trivialitással
együtt, magasztos mű, amelyben a szerző egy
nagyvonalú mozdulattal igyekszik
összehurkolni 1990-ig tartó négy évtizedes tör-
ténelmünk elvarratlan szálait. Teszi ezt azzal a
szándékkal, hogy a feddő szigorral elősorolt
végzetes bűnök ábrázolása ne csupán évtizedek
múlva ható, szikár ok-okozati összefüggéseket
mutasson, hanem valamiképpen átfogja a teljes
negyven esztendőt. Kifogásolnivalót legföljebb
abban találunk, hogy ezek a bizonyos ok-okozati
összefüggések - ellentétben az antik sorstra-
gédiákkal - könnyedén kikezdhetők. [In medias
res: miért nem ment Sántáné a férje után Kana-
dába? S ha itthon maradt, miért a faluszerte
boszorkány hírében álló anyós házában s nem
a gyermeke valódi apja mellett? És ha már
hűségesen (?) várt, miért nem élvezi a
viszontlátás örömét?...]

Az És a hősök hazatérnek című darabban
csak egy hős van, és az se hős. A falu igyekszik
belőle azt csinálni, miután harmincegynéhány év
után előkerül Kanadából. Ez mégiscsak
könnyebb, mint olyan valakit kipécézni, aki
mindvégig szem előtt volt. Ám ennek érdekében
épp a falunak kell - a nagy össznépi amnézia
jegyében - elfelejtenie, hogy a visszatért Sánta
istván annak idején hogyan rugdosta végig (
végig, vagyis az öngyilkosságig) a falun kulák-
nak kikiáltott édesapját. Ez az a pont, ahol Sánta
hősiessége kissé sántít. Mert bűnösök vagyunk
- mondja némileg elnézően a szerző. Ezek a
Sánták a mi sánta hőseink. A magasztosság, a
méltóságteljesség és némi megbocsátó attitűd
mellett van ebben - nem kevés! - önirónia is. A
„sanda" Sultz tehát ad fogódzót a darabhoz:
csak úgy vehetjük komolyan - miként magát a
címet is -, ha sikerül nem teljesen komolyan
venni.

És ez az a fogódzó, amelybe nem akaródzott

az Egerben vendégrendező Szegvári
Menyhért-nek belekapaszkodni.

A színpad mértani pontossággal szétválasz-
tott két felén két szomszédos porta. Az egyik fe-
lén - Sántáéknál - mint valami eredetmonda,
ősi tragédia dúl. A két férfié, akiket ugyanazon
asszonyhoz fűz a sorsuk; az asszonyé, aki a két
férfi közt hányódik évtizedeken át reménytelenül

és jobbára tisztázatlanul; valamint a gyermeké
(Sánta harmincötöske lányáé), aki életének de-
lelőjén kénytelen rádöbbenni, hogy nem vérsze-
rinti apját várta haza oly sokáig, s hogy mind-
emellett a hazatért hősnek is vannak bűnei. Ez
így együtt kissé sok neki. A másik portán szól a
lakodalmas rock, és „gyere ide, hasba szúrlak"
jellegű családi perpatvarokon mulathatunk ro-
gyásig, miközben alig vesszük észre - a mi hi-
bá nk? - , hogy ami ezen e térfélen zajlik, az lega-
lább akkora tragédia, mint az a másik a szom-
szédban. Csak míg amazt a komolyság leplébe
burkolják, emezen hagynak röhögni.

Ez a sarkított látásmód a hiba, amelybe a ren-
dező minden talentumával együtt beleesik.

Radó Denise (Kisanna) és Csendes László
(Sánta István) az egri Sultz-bemutatóban
(Ilovszky Béla felvétele)
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SULTZ SÁNDOR: ÉS A HŐSÖK
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(Igaz, a szerző sem vétlen abban, hogy a drámai
erőt hordozó drámai elemek sokszor csupán
drámai kellékként vannak jelen, mint kipipálható
összetevői egy modern tragédiának.) E teher alól
az előadás többi alkotója sem tud kibújni. A natu-
ralistára hangolt díszletbe így kerülnek hivalko-
dóan papírmasé részletek: a diófa lombja vagy a
póznára szögezett, kizárólag szimbolikus jelen-
tésű madártetem. S ez a sarkítottság terheli a
színészek játékát is. A szomszéd Halmosék fiú-
feleség-nagypapa hármasa (Solymosi Tibor,
Román Judit, M. Horváth József) minél inkább
igyekszik nevetségessé tenni a patvarkodó
falusi család mindennapi létének ürességét,
annál inkább elüt a Sánta család és tartozékai
komolykodó játékmódjától. Losonczy Ariel
Sántáné és Réti Árpád az ügyvéd szerepében
többnyire be is éri a komolykodó indulatokkal,
többre nem törek-szik. A Kisannát játszó Radó
Denise a túl kislányosra vett csacsogás és a
nagymamától öröklött boszorkányos delej
mögött képes meg-sejtetni a tragédia igazi
tartalmát. Csendes László Sánta Istvánja is
inkább a hallgatagságával

Gyászos napokban - közvetlenül a sza-
badságharc bukása után - szívvidító,
búfelejtető premier: Liliomfi, a darabgyáros
klasszikus, Szigligeti Ede a későbbiek során
legtöbbször játszott komédiája. Különös
színháztörténeti paradoxon, hogy nekünk, akik
nem láthattuk Uray és Csortos legendás pá-
rosát, egy film - Makk Károly ifjúkori alkotása,
Darvas Iván, Dajka Margit, Ruttkai Éva bűbája -
közvetítette s őrizte meg a darab varázsát. Az
azóta viszonylag sűrűn látott felújításokból in-
kább csak egy-egy alakítás, színészi szóló -
Kálmán György Liliomfija, Pécsi Sándor, Garas
Dezső, sőt hadd írjam le: Törőcsik Mari Szellem-
fije - maradt meg. A hajdani gyerekszínházbeli
előadásból csak az erőfeszítés, amelyet az a re-
mény vezérelt, hogy talán a „beatesített" Liliomfit
magukénak érzik a fiatalok is.

Vajon klasszikus-e az a darab, amelyet csak
ostyába csomagolva, leporolva és kifordítva,
ötletekkel megborsozva lehet a nézőnek bead-
ni? Vagy csak az irodalom- és színháztörténet
nyilvántartásában szerepel, és a színházi új-
szülöttek kedvéért érdemes évtizedenként, a lel-
tározáskor elővenni?

hat, mintsem a szavakkal, melyeket a szájába
adnak. Pálfy Zoltán ifjú tsz-elnök figurája végül is
eredménnyel cihelődik át a két porta közötti, lát-
szólag alacsony kerítésen, amely valójában két
stílust, látásmódot, előadói modort elválasztó,
alig-alig áthágható határfal.

Kisanna, a már említett lelki megpróbáltatáso-
kat rosszul tolerálva, fölmászik az apja ültette
diófára, és anyaszült meztelenül, valami lehetet-
len pózban próbálja a nyakára hurkolni a kötelet.
A szomszédék Erikája bamba képpel figyeli a
jelenetet. Ez a hátborzongatóan abszurd pillanat
az előadás utolsó pillanata. Stílusát tekintve
kiindulópontnak is megtette volna.

Sultz Sándor: És a hősök hazatérnek (egri Gárdonyi
Géza Színház).
Díszlet és jelmez: Pilinyi Márta. Dramaturg: Duró
Győző. Rendező: Szegvári Menyhért.
Szereplők: Csendes László, Losonczy Ariel, Radó De-
nise, Réti Árpád, M. Horváth József, Solymosi Tibor,
Román Judit, Pálfy Zoltán.

Meglehet, lglódi Istvánt nem gyötörték efféle
dilemmák. Bízott abban, hogy az eredetileg is
„dalokkal és tánccal" prezentált darabból nem ne-
héz „énekes vígjátékot" faragni. S mivel az egy
fel-vonásra eső félreértések száma az eredetiben
is eléri a bohózatban megkövetelt mennyiséget,
a színház holdudvara pedig régen is, most is
vonzza a rivaldával szembenülőket, elég
beindítani a színpadi masinériát, s ha
üzemzavar nélkül működik, a siker nem marad el.
(Ebben is volt hiány.)

A szöveget újraolvasva, alighanem eszébe
jutott Iglódinak, hogy létezik ennek a XIX.
századi komédiának egy már leporolt, kipróbált
XX. századi változata is: Mészöly Dezső
ugyanennek a színháznak már 1950-ben
elkészítette az akkor korszerű,
kompromisszummentes, kissé feltupírozott
bulvár-Liliomfit. Amelyben Liliomfi - Molière
hőseivel és Szigligeti megoldásával ellentét-ben
- gőgösen visszautasítja a korabeli happy endet
és az örökséget. Hiába adják hozzá Mariskát,
nem vállalja a lateiner nemesi életbe való
visszailleszkedést; Szilvai Gyula egy életre meg-
marad Liliomfinak.

Ezt a lényegbevágó módosítást egyébként
annak idején is többen vitatták. Mátrai-Betegh

Béla „korrektnek és feleslegesnek" ítélte. Pedig
nem volt az. Hiszen enélkül a - Szatmáry Jó-
zsefnek született s a szülői házból kitagadott -
Szigligeti személyes példájával alátámasztott
döntés nélkül hogyan lett volna pozitív hős az
osztályába visszatérő aktorból? Iglódinak ez a
politikailag túlhaladott, felesleges korrekció azért
is jött kapóra, mert lehetőséget kínált egy
másfajta aktualizálásra. A Madách Kamarában
hódító Liliomfi nem a szerelem diadaláról, ha-
nem a vándorszínészélet gyönyörűséges nyo-
morúságáról szól. Ezt húzza alá - gyengébbek
kedvéért - az expozícióra válaszoló finálé, ami-
kor is Liliomfi társulatának tagjai - a Mariska be-
ugrásával megmentett Romeo és Júlia-előadás
előtt - ballagó gimnazisták módjára, énekelve
járják körül a színpadot és a nézőteret. S hogy a
széksorokban ülőknek ne kelljen a búcsú pillana-
tában a nyakukat tekergetni, a zsinórpadlásról
váratlanul a színpadra eresztett tükörben követ-
hetjük a komédiások menetét. Ez a tükör - ami-
nek eredetijét a Tagankán láttam, egy utóbb be-
tiltott Voznyeszenszkij-revü záróakkordjaként -
akár a nézők önmagukkal való szembesítését is
szolgálhatná. Ehhez azonban szöveg, de
legalább helyzet kellene, a másutt bevált ötlet
nem elég.

Még csak néhány napja láttam az előadást,
máris gyötörnöm kell az agyam, hogy a részletek
kirajzolódjanak. Igazából a Vayer Tamás tervez-
te, zsúfolt forgószínpadot betöltő, zaklatott ro-
hangálás emléke maradt meg bennem, az abla-
kon kihajigált tárgyak puffanása és a
biedermeier komédia meghökkentően harsány
bohózati stílusa. És szegény Cseke Péter jobb
sorsra érdemes igyekezete, hogy Liliomfi
átváltozásának többszörös bravúrjával bizonyítsa
be a maga és az általa életre keltett komédiás
színészi rá-termettségét, fizikai és pszichikai
képlékenységét. Rajta kívül csak Schütz Ilánál
(Camilla) éreztem, hogy azonosulni próbál az
általa megjelenített, örökké tetszeni vágyó, hiú
és szerelmes vénkisasszonnyal. Hogy nemcsak
kineveti, de lelke mélyén sajnálja is. Igy sikerült
elérnie, hogy a komikus némber emberi
esendőségéből, tragédiájából is beszüremlik
valami a jeleneteibe.

Szellemfi a komédia leghálásabb szerepe
(lehet). Sztankay István azonban egyszerre
színtelen és rikító; nyilatkozatával ellentétben,
úgy tűnik, rosszul érzi magát Csortos Gyula, Pé-
csi Sándor, Garas Dezső örökségében. Kár,
hogy ezt a feszengést nem sikerült akár a gazdá-
jára való féltékenységgé, a szolgaszerepben való
sértődöttséggé transzponálnia. A főiskolás
Rudolf Teréz törékeny és bájos, de valahogy úgy
játssza Mariskát, ahogy Udvaros Dorottyát kép-
zeli a szerepben. (Volt idő, amikor minden fiatal
színésznő Ruttkait utánozta. Most, úgy látszik,
Udvaros a soros.) Annyira igyekszik, hogy kez-
dettől elhitesse velünk a jövendő Júliát, hogy a
szövegére tapadó humormorzsákat is lesöpri a
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